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Distributie
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Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
16 augustus t/m 12 september 2008
Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer
Jacqueline van Es
0297-345263
Mirjam Stokman
0297-347757
Jan Volman
0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 4 weken, 13 september t/m
10 oktober) inleveren tot en met woensdag 3 september uiterlijk 18.00 uur
via E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com
of in de brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.
Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

Parochiegegevens
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen
Wim Ernst
woensdagmorgen
Henny Post
donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt
vrijdagmorgen
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk t/m
de maandag vóór de kopij inleverdatum van het Kontakt.
Parochietelefoon :

Bankrelatie

:

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771
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EVEN NADENKEN OVER…
Een nieuw begin
Toen ik nog leraar was, vond ik altijd de aardigste bijeenkomst de
docentenvergadering met een gebakje aan het begin van het
schooljaar. Men kwam gebruind en uitgerust aan de startlijn, men was
nog vriendelijk voor elkaar en de soms sacherijnige gezichten van de
rapportvergaderingen op het einde van het schooljaar leken als
sneeuw voor de vakantiezon verdwenen. Kortom: we hadden er weer
zin in met andere klassen en een nieuwe rooster.
Dit nummer van ons lijfblad, Kontakt, valt samen met ook een begin:
de opening van het nieuwe liturgische werkjaar. Met dezelfde
verschijnselen? Het gebakje zal er wel niet in zitten, maar wel een met
zorg voorbereide viering, opgeluisterd door de drie koren en koffie toe
in een blijde stemming. Die krijg je nooit op commando. We pakken
de draad weer op, we staan er weer samen voor in het besef dat we
alleen kunnen ontvangen wat we geven en geven wat we ontvangen.
Wie geleden heeft
kan begrijpen.
Wie gewond werd
kan genezen.
Wie geleid werd
kan richting geven.
Wie gedragen is
zal kunnen dragen
(Martin Gutl).
Elke morgen is een nieuw begin.
Kijken we naar Hem, die ons een nieuw begin heeft gegeven.
Diaken J. Snoek
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM
Op 30 juli hebben we op een stalende zomerdag afscheid genomen
van mevrouw Wilhelmina Christina (Tini) Otten (* 31-08-1923 - †2607-2008). Haar leven heeft in het teken gestaan van liefde, eenvoud
en zorgzaamheid. Zo profileerde zij zich thuis te Uithoorn in het grote
gezin van 13 kinderen, zo was zij een en al zorg voor haar gezin in de
Cyclamenstraat, zo sprong ze in om haar schoonouders de
noodzakelijke zorg te bieden tot het einde toe. Zorg bij uitstek en
trouwe liefde heeft zij haar man gegeven 12 jaar lang, sinds hij
gebonden is aan een rolstoel. Ze bracht hem overal naar toe en liet
zien ‘dat zij er nog waren”, merkte zij dan op. Ze zijn samen tot “het
straatbeeld” van Aalsmeer gaan behoren, zoals Kees dat onder
woorden bracht op het einde van de dienst.
Haar kinderen en schoonkinderen hebben op bewonderenswaardige
wijze de moeilijkheden thuis opgevangen en maakten waar wat
Johannes in zijn eerste brief schrijft: Kinderen we moeten niet
liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
Tini kan met dit voltooide, onbaatzuchtig leven met een gerust hart
voor God staan, wiens trouw en liefde voor elke mens door Jesaja
aldus onder woorden werd gebracht: Je bent zo kostbaar in mijn ogen
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou…Wees niet bang, want ik ben
bij je.
Wij bidden om sterkte voor haar man. Wij wensen hem toe dat hij
getroost wordt door saamhorigheid en liefde van kinderen, schoon- en
kleinkinderen. Mogen zij eensgezind rond vader, haar terug vinden,
elke dag.
Diaken J. Snoek
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GEDOOPT
Op 20 juli werd gedoopt Suus Clemens, wonend Hortensialaan
36. Superblije ouders en haar zusje Jette werden omringd door
vele familieleden en vrienden. Het was dan ook voor hen een mooi
gebeuren. Suus, de “stad der Leliën” en vanaf haar geboorte al
lachend in het leven, keek nu toch wel wat bedenkelijk met dat koude
doopwater, maar de historie van haar doopjurk die zij droeg vertelt dat
ze in goed gezelschap opgenomen is om een volwaardig lid van onze
parochiegemeenschap te worden. Daarvoor hebben we gebeden: op
hoop van zegen!
Even daarna werd Daan Post door het sacrament van de doop
opgenomen in onze gemeenschap. Hij woont met zijn ouders
op Wissel 35. Bijna niet te omschrijven hoe blij zij met hem zijn. En er
klonken mooie woorden: zie, hoor en geniet nu je er bent, nu je de
wereld kan zien. Liefde, warmte en ook pijn zal er soms zijn, maar
weet: wij zullen er altijd voor je zijn! We wensen je een liefdevol hart
toe en bovenal: je hebt Gods zegen! Zulke wensen wekken ontroering
bij je op! En dat is prima! Proficiat!
Henny Post, pastor

DOPEN
Voordat wij tot toedienen van het sacrament van het Doopsel
overgaan vindt er altijd eerst een doopgesprek plaats.
Loek Seeboldt is er op 1 september voor beschikbaar en doopt dan
op zondag 28 september.
Henny Post heeft als doopgesprek 15 oktober en doopt dan op
zondag 25 oktober.
Joop Snoek doopt in november.
De pastores
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31 AUGUSTUS: KARMELVIERING
De laatste zondag van de maand, dus ook nu weer een Karmelviering
om 10.30 uur waarbij we weer als kloostergemeenschap voorgaan.
Dit keer nog weer even stil staan bij hoe belangrijk “stilte” voor ieders
leven is. Ook het nieuwe programmaboekje van het vormingsaanbod
voor het nieuwe seizoen kunt u dan meenemen. Dit is ook te vinden
op www.karmelparochie.nl
Karmel Aalsmeer

OPENINGSVIERING 7 SEPTEMBER 10.30 UUR :
Maak jij een goed begin? Er is werk aan de winkel!
Welkom terug van weggeweest! Weg uit de sleur van alledag, letterlijk
weg uit eigen huis of eigen land. Hopelijk heb je even de boel de boel
gelaten en tijd genomen om te genieten, plezier te
maken, nieuwe indrukken op te doen of gewoon even
helemaal niets te moeten…..Kortom: hopelijk heb je
er alles aan gedaan om nieuwe energie op te doen.
En nu……? Klaar voor een nieuwe frisse start, een
goed begin? Wij wel! Daarom organiseren wij met elkaar,
vertegenwoordigd namens alle kerkelijke commissies en toegezongen
door alle koren, een nieuwe frisse openingsviering!
Ons Thema van die morgen is: Maak jij een goed begin?Er is werk
aan de winkel! Ook voor jou! En aangezien een goed begin vaak
meer is dan het halve werk, nodigen wij jong en oud van harte uit! Het
beloofd een swingende en inspirerende viering te worden die
misschien wel zorgt voor een fraai nieuw begin van iets moois wat op
je pad komt!
Na afloop is er een kopje koffie en volop
gelegenheid om bij te praten na deze lange zomer
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VRIJDAGMORGENVIERING NAAR 09.00 UUR
Het was noodzakelijk jarenlang om vroeg te beginnen met de
eucharistieviering in de kapel. Nu die noodzaak weg is willen we vanaf
september beginnen om 09.00 uur, zodat meer mensen in de
gelegenheid zijn het mee te maken. Daarna is er dan ook geen ontbijt
meer, maar wel samen koffie drinken!!
Karmel Aalsmeer

ZIEKEN- EN OUDERENDAG 2008
voor “Aalsmeer en omliggende parochies”
De zieken en ouderendag 2008 wordt dit jaar op donderdag 18
september gehouden (de derde donderdag in september).
De gasten worden ’s morgens om half tien in de kerk verwacht en de
dag duurt tot ’s middags vier uur.
Parochianen, die ieder jaar naar de Zieken- en Ouderendag komen,
worden door ons bezocht voor het invullen van het inschrijfformulier.
Als er parochianen zijn, of u kent parochianen, die ook graag
aanwezig willen zijn bij deze dag, kunt u ons dat laten weten via een
van de onderstaande telefoonnummers, dan komt een van ons langs
voor het inschrijven, de betaling van € 7,50 en om zo nodig het
vervoer te regelen.
Wilt u misschien eerst nog informatie over de dag dan kunt u ook
bellen naar:
Mw. Lia Pieterse tel. 0297-323746
Mw. Hettie Pecht tel. 0297- 340694
We hopen weer velen van u op deze dag te mogen begroeten,
Namens de commissie,
Hettie Pecht
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31 AUGUSTUS: MIVA CAMPAGNE 2008
‘Gaan waar geen weg is’
MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) ondersteunt pioniers in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn mensen die in hun land het
voortouw durven nemen om het lot van anderen te verbeteren.
De pioniers werken in kleinschalige projecten en vaak in afgelegen
gebieden. Om veel mensen te kunnen bereiken zijn
goed vervoer en communicatiemogelijkheden
onontbeerlijk. Miva ondersteunt met auto’s en
computers.
Father Leonard Ekwelle komt uit een arm gezin in Kameroen, maar
heeft zich met steun van enkele Nederlandse missionarissen kunnen
ontwikkelen. Hij is een van die pioniers!
MIVA wil father Leonard Ekwelle helpen met een auto. Zeker in het
natte seizoen zijn de wegen er praktisch onbegaanbaar. Een bezoek
aan een dorp kan daardoor uren in beslag nemen. Af en toe leent
Leonard de auto van een Nederlandse missionaris. Maar zo’n auto
gaat hard achteruit als er verschillende chauffeurs in rijden, vooral op
deze wegen. Maar zonder auto kun je in dit gebied weinig van de
grond krijgen. In moeilijke omstandigheden, in een geïsoleerd gebied,
waar elektriciteit vaak uitvalt. Ook de communicatiekanalen zijn er
beperkt.
Een enkel mens is in staat om het verschil te maken in het leven van
velen. Father Leonard Ekwelle is zo iemand!
Op zondag 31 augustus houden wij een
deurcollecte, helpt u mee om de actie voor father
Leonard tot een succes te maken?
Bedankt namens
M.O.V. Missiegroep.

-8-

MAAK WERK VAN JE INSPIRATIE!
Maak kennis met Theologie Levensbeschouwing
Adressen en open dagen:
Locatie Amsterdam 2008/2009
Informatieavond | donderdag 28 augustus 19.00-21.00 uur,
Open dag | zaterdag 1 november.
Open dag | zaterdag 14 maart.
Informatieavond | woensdagavond 10 juni.
Open dag | zaterdag 7 november.
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (Voltijd en
Deeltijd)
gebouw d'Bruynvis.
Keizersgracht 105, 1015 CH Amsterdam.
Voor meer informatie www.fontys.nl/theologie
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WAT EEN PRACHTIG BOEKET!!!!
Blij verrast waren we, toen op zondagmorgen 27 juli, het
altaarbloemetje, voor ons bestemd was ter gelegenheid van het feit
dat we 45 jaar getrouwd waren.
Wij willen het PAROCHIE-BESTUUR dan ook hartelijk bedanken
hiervoor.
Corrie en Jan van Veen
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD
Wij willen als parochie een gemeenschap zijn en daarbij de
ouderen onder ons niet vergeten. De verjaardag is een wel
bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen
of een belletje te geven.
Misschien kent u wel een van deze jarigen .....
17 aug.

87 jaar

18 aug.

79 jaar

20 aug.

76 jaar

24 aug.

84 jaar

26 aug.

78 jaar

30 aug.

82 jaar

30 aug.

85 jaar

01 sep.

76 jaar

01 sep.

75 jaar

02 sep.

78 jaar

04 sep.

85 jaar

05 sep.

77 jaar

Mvr. M.C. Buskermolen-Pouw
Molenpad 2 K241
Mvr. M.E. Pieksma-Bontenbal
Van Cleeffkade 1 B
Mvr. J.G.C. Schouten
Hortensialaan 55 A
Mvr. M.J. Appelman-van Berkel
Olympiastraat 9
Dhr. H.P. Markman
Aalsmeerderweg 152
Mvr. C.A.U. de Reus-Hug
Blauwe Beugelstraat 46
Mvr. C. Klijn
Ophelialaan 182
Dhr. A.A. van der Zon
Aalsmeerderdijk 347
Mvr. A.W.M. Volman-van den Hoven
Margrietstraat 19
Mvr. A.G. van den Helder-Kramer
Rozenstraat 38
Dhr. J.A. Ceelie
Mendelstraat 88
Mvr. W.M. van der Vaart-Wagenaar
Johan Frisostraat 6
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PIT
Op 9 mei jl hebben we het klaverjasseizoen 2007-2008 afgesloten en
de winnaar kunnen huldigen.
De namen van de 5 beste kaarters zijn:
1. Tom Verlaan
2. Nel vd Kroon
3. Wim Zandvliet
4. Piet Voorn
5. Truus vd Helm
Etc etc.
28. Jan de Boer
Ook in het nieuwe seizoen zijn weer 13 avonden gepland, waarvan de
eerste 12 meetellen voor de competitie. Van deze 12 moet dan
minstens 9 x aanwezig zijn geweest om in aanmerking te komen voor
de wisselbeker.
De datums voor het seizoen 2008-2009 zijn:
5 sept.- 26 sept.- 24 okt.- 7 nov.- 28 nov.- 19 dec.9 jan.
30 jan.-20 feb.-13 maart- 3 apr.-24 apr.-15 mei .
Iedereen van harte welkom in het Parochiehuis en de avonden
beginnen om 20.00 uur.
Namens PIT ( Plezier Is Troef)
Wim Zandvliet
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT
Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237
Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356
OPENINGSVIERING
De openingsviering is verplaatst naar 13 september a.s.
In het volgende Kontakt volgt verdere informatie.
SECRETARIAAT K.G.R. IS VERHUISD!
Deze zomer, terwijl velen hun vakantiekoffers pakten, hebben wij
verhuisdozen gepakt en zijn gaan wonen in Sloppenbrugge 38,
1435 GJ Rijsenhout. Ons telefoon nr;328237 en ons e-mail:
vanaert@zonnet.nl zijn niet veranderd.
Hopelijk weten alle leden van de K.G.R. ons hier ook te vinden.
Groeten Jo van Aert.
MISDIENAARS
Voor de vieringen in de Ontmoetingskerk zijn wij op zoek naar
misdienaars/misdienettes.
Heb jij je 1e H.Communie al gedaan en lijkt het je wel leuk om de
pastor te helpen ? Graag even mailen naar vanaert@zonnet.nl of
bellen 328237. Wij helpen je natuurlijk wegwijs maken.
LECTOREN/LECTRICES.
Wij zijn ook op zoek naar lectoren en lectrices. Vele handen maken
licht werk. Wanneer er meerdere mensen dit zouden willen doen kom
je af en toe maar aan de beurt. Ook is er de mogelijkheid om
onderling te ruilen.
Dus alle mensen met een goede voorleesstem; meld u aan!
vanaert@zonnet.nl of bellen:328237.
Namens het Wijk Beraad, Jo van Aert.
KOPY INLEVEREN:

t/m vrijdag 5 september: Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: :mieke@wimammerlaanrozen.nl. (4 wk)
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VIERINGEN
20e zondag door het jaar
zo

17-8 10:30 Karmelkerk

intenties:

zo
vr

17-8 14:30 Karmelkerk
22-8 10:00 ZC Aelsmeer

za

23-8 17:00 Kloosterhof

Eucharistieviering
vg L. Seeboldt, mmv. Klein Koor
overleden ouders Kolk-Schrama
Theo Kok
Franciscus de Jong
Cornelis Jozef Bartels
Jopie Gerritsma-Kalwij
Wilhelmina Otten-v.d. Sluis
Poolse dienst
Woord-communieviering
vg A. Blonk
Woord-communieviering
vg N. Kuiper

21e zondag door het jaar
zo

24-8 10:30 Karmelkerk
intenties:

vr
za

29-8 17:00 Kloosterhof
30-8 17:00 Kloosterhof

DOP-viering vg Parochianen Aals.
mmv. Karmelkoor
Riet Kolk-Calis
Cyprianus Blauwhoff
Johanna Maria Disseldorp-Mesman
Johannes Moerman en dochter
Jopie
Wilhelmina Otten-v.d. Sluis
Viering vg Dominee
Woord-communieviering
vg M. van Zoelen

22e zondag door het jaar
zo

31-8 10:30 Karmelkerk
intenties:

vr

5-9

9.00

Kloosterkapel

vr

5-9

10:00 ZC Aelsmeer

za

6-9

17:00 Kloosterhof
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Eucharistieviering
vg Karmelieten
Na afloop koffiedrinken.
Annie de Jong-v.d Bosch
Wilhelmina Otten-v.d. Sluis
Eucharistieviering
vg Karmelieten
Eucharistieviering
vg L. Seeboldt
Woord-communieviering
vg N. Kuiper

23e zondag door het jaar
zo

7-9

10:30 Karmelkerk

intenties:

zo
vr

7-9
12-9

14:30 Karmelkerk
9.00
Kloosterkapel

vr
za

12-9
13-9

17:00 Kloosterhof
17:00 Kloosterhof

zo

14-9

10:30 Karmelkerk

Openingsviering
Eucharistieviering vg
L. Seeboldt mmv alle koren
uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig
huwelijk
overl. fam. Ceelie-Olijhoek
Adrianus Franciscus Zonjee
Piet Buskermolen
Annie de Jong-vd Bosch
Janet Spring in ’t Veld
Henk Ophorst
Wilhelmina Otten-v.d. Sluis
Poolse dienst
Eucharistieviering
vg Karmelieten
Viering vg Dominee
DOP-viering
vg. Parochianen Aalsm
DOP-viering
vg. Parochianen Aalsm
mmv. Klein Koor

PAROCHIEAGENDA
Van 17 aug t/m 12sept 2008
Aanvangstijden repetities van:

ma

1-9

20:00

Gelegenheidskoor
Mirakeltjes
Karmelkoor

PC zaal 2

dinsdag 19:15
donderdag 18:45
donderdag 19:45

PB vergadering

Altaardienst
zo
zo

17-8
7-9

10:30 Eucharistie
10:30 Eucharistie

Lizzy en Romy
Madelon en Rianne
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